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Een drukke, boeiende maand 

Het was weer een drukke maand 

met onder andere beleidsnota’s, 

begrotingen en meerjarenplannen 

in het Parlement. Ook een hoop 

interessante overlegmomenten 

stonden op mijn agenda. Ik vind 

het immers belangrijk om met 

zoveel mogelijk mensen af te 

toetsen wat de consequenties van 

bepaalde beslissingen kunnen 

zijn. Zij ondervinden immers aan 

den lijve wat de mogelijke gevol-

gen ervan zijn. Hiernaast heb ik 

ook een enorm boeiend gesprek 

gehad met Helga Stevens, mijn 

voorgangster in het Vlaams Parle-

ment. We spraken over haar be-

kommernissen in die legislatuur 

en op dit moment zelf. Tussen-

door nog een debatavond en uit-

eenzetting op het terrein, teveel 

om op te noemen alweer. Over 

een aantal van deze activiteiten 

vind je weer wat terug in deze 

nieuwsbrief.  

 

Verandering in mobiliteit voor personen met een handicap 

 
Het was niet uit het nieuws weg te slagen de afgelopen maand. Het is dan ook enorm 
belangrijk dat mensen met een beperking, om inclusief in onze samenleving te kunnen 
participeren,  op een degelijke manier gebruik kunnen maken van het openbaar ver-
voer. 
 
Eerst en vooral werd hiervoor een mooi signaal gegeven bij de bepaling van de ver-
voerstarieven van de Lijn. Gratis bestaat niet meer, behalve dan voor personen met een 
beperking en hun begeleiders. 
 
Ook gaat De Lijn de reizigers 
via een nieuwe mobiele appli-
catie waarschuwen wanneer 
ze moeten afstappen. Daar-
voor maakt deze applicatie 
gebruik van de gps-positie van 
de bus. Deze toepassing is 
vooral handig voor slechtzien-
den en blinden. 
 
Ook BlueAssist  kwam in het nieuws, dit is een systeem waarbij mensen, die het moeilijk 
hebben om informatie te begrijpen of zelf begrepen te worden, hulp vragen aan een 
medeburger via een kaartje of smartphone. Hierbij is een brede maatschappelijke be-
kendheid van dit systeem belangrijk. Je kan hier meer over lezen op http://
www.blueassist.eu/ en hier kan je je ook registreren als BlueAssistant. Gewoon doen 
dus! 
 
Belangrijk is ook dat minister van Mobiliteit Ben Weyts de reservatieplicht op bus of 
tram voor mensen met een beperking wil laten uitdoven. Nu dient men, indien men de 
bus of de tram wil nemen, dat minstens 24 uur op voorhand aan te vragen als men be-
geleiding wil. Dit zorgt voor een rem op hun sociaal leven. Over hoeveel tram- en buslij-
nen dat gaat en wanneer het stopt, is nog niet bekend, maar belangrijk is dat de aanzet 
ook hier eindelijk is genomen.  
 
Ook aan de toegankelijkheid wordt gewerkt. Bij een derde van de bussen zijn de deuren 
te smal en ontbreekt er een oprijplank. Van de 38.000 haltes is amper 2 tot 3 procent zo 
aangelegd dat ze voor iedereen toegankelijk zijn. De directeur-generaal van De Lijn, on-
derschrijft het engagement van minister Weyts en stelt dat tegen 2020 alle bussen rol-
stoelvriendelijk zullen zijn. Bij de trams gaat dat spijtig genoeg trager. Ook haltes her-
aanleggen kost geld, zowat 10.000 euro per stuk als je van nul begint. Meteen alle hal-
tes opbreken, kan dan ook niet, maar Liesbeth Homans, minister van Bestuurszaken, zal 
mee aan de kar trekken bij de gemeenten om ook hier werk van te maken. 
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Meerjarenplanning 

In de pers lees je steevast over het (kapot) besparen van de Vlaamse en federale regering. Meestal worden 

hierbij enkel deze besparingen aangehaald en niet het beleid dat erdoor mogelijk gemaakt wordt. Ook wordt 

de nadruk gelegd op het knippen in onderwijs, besparen op de zwaksten of de ongelijke verdeling van de in-

spanningen. De nadruk ligt echter niet op de ruimte die je creëert in het meerjarenplan door in de eerste ja-

ren te besparen.  

Graag zou ik dan ook enkele dingen kaderen met enkele cijfers uit deze meerjarenplanning. Voor het beleids-

domein ‘Welzijn, Volksgezondheid en gezin’ wordt in 2015 10,39 miljard uitgetrokken, in 2020 zal dit 12,39 

miljard zijn, een stijging van 2 miljard oftewel 19,2%. Hierin zit bijvoorbeeld de kinderbijslag waarvoor in 

2020 396 miljoen meer zal voorzien zijn dan in 2015. Een duidelijk voorbeeld dat bepaalde hervormingen nu 

wel degelijk gebeuren om dit systeem in stand te houden in plaats van erin te knippen. Ook voor personen 

met een handicap en voor residentiële ouderenzorg stijgen de kredieten substantieel over de jaren heen. 

Hiernaast heb je bijvoorbeeld ook onderwijs, waar de kredieten toenemen met 1,27 miljard extra tegen 

2020. Zeggen dat er wordt bespaard op ‘de zwaksten en de gezinnen’ om uit te delen aan ‘de bedrijven’ 

klinkt zo opeens wel heel erg kort door de bocht. Het geld wordt wel degelijk teruggegeven aan kinderen, 

jongeren, ouderen, en personen met een beperking, exact zoals het moet. 

——————————————————————————————————————————————————— 

Onzekerheid bij enkele landbouwers 

De komende periode moeten een aantal cruciale en richtinggevende beslissingen genomen worden in het 

IHD- en PAS-dossier (instandhoudingsdoelstellingen en Programmatische Aanpak Stikstof). Dit creëert flink 

wat onzekerheid bij heel wat landbouwers.  

Op het terrein bezocht ik een melkveehoudersbedrijf in de 

kempen. Zij hadden in deze optiek een code oranje mee-

gekregen en wilden graag aantonen welke consequenties 

dit voor hun bedrijf zelf zou hebben. Ook enkele andere 

landbouwers en mensen van de boerenbond waren aan-

wezig. Deze mensen hebben we reeds een beetje kunnen 

geruststellen met een aantal praktische tips die een oplos-

sing zouden kunnen bieden. We zullen er in de commissie 

Landbouw ook op aandringen dat de middelen die hier-

voor worden voorzien goed worden aangewend. Het be-

langrijkste is dat er voor deze mensen duidelijkheid en dus 

zekerheid wordt gecreëerd op lange termijn . 
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Persoonsvolgende financiering leeft ook buiten het Vlaams Parlement 

 

De omzetting van het decreet persoonsvolgende financiering naar besluiten leeft terecht bij heel wat mensen 
met een beperking en hun omgeving. Afgelopen maand heb ik dan ook op een evenement van N-VA Mol een 
uiteenzetting hierover gegeven. Daarnaast kon ik hierover een aantal dingen toelichten op een debatavond 
van ‘Lokaal Alternatief Kortrijk’.  
 

Op vrijdag 31 oktober overhandigde de Molse afdeling van  
N-VA een cheque met een waarde van 3550 euro aan een 
afgevaardigde van de raad van bestuur van DE WITTE MOL. 
Een mooi gebaar naar dit dienstencentrum dat zorgt voor de 
opvang en begeleiding van mensen met een zware handicap 
en mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. Ik 
mocht bij de overhandiging een uiteenzetting geven over 
wat er allemaal zal veranderen binnenkort met de uitvoering 
van het decreet Persoonsvolgende Financiering, zowel voor 
de mensen met een beperking als voor de instellingen zelf. 

Een korte video hierover kan je ook vinden op mijn website. 
 

 

LAK staat dan weer voor "Lokaal Alternatief Kortrijk", een vereni-

ging die zich inzet voor mensen met een beperking. Dit zowel in 

Kortrijk als in de wijde omgeving ervan. Op hun website kan je in-

formatie vinden omtrent de problemen die mensen met een be-

perking, en hun directe omgeving, meemaken in de loop van hun 

leven. Ze zetten zich onder andere in om leven met een handicap 

enigszins draagbaarder te maken. Ook hier was het de moeite 

waard om een aantal dingen rond dit decreet te kunnen verduide-

lijken.         

 

 ——————————————————————————————————————————————————— 

Vragen? Contacteer ons 
 
Wanneer jullie vragen hebben of indien je specifieke dingen wil aankaarten, twijfel dan zeker niet om het mij 

te laten weten. Ik zal mijn uiterste best doen om hiermee aan de slag te gaan of indien het niet onder mijn 

bevoegdheid valt het aan de juiste collega’s door te spelen. De nodige contactgegevens hiervoor vind je on-

deraan op deze brief. 
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